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Příloha 6 - Vzor dotazníku 

Dotazník pro studenty předmaturitních ročníků:  

Faktory podílející se na vztahu k německému jazyku u studentů 

gymnázií 

1. Jste… 

a. Muž 

b. Žena 

2. Kolik je Vám let? 

 …….... 

3. Učil/a jste se německý jazyk již před nástupem na gymnázium? (Např. na základní 

škole, v jazykové škole atd.) 

 a. Ano 

 b. Ne 

4. Jak byste charakterizoval/a Váš vztah k německému jazyku? 

 a. Negativní 

 b. Spíše negativní 

 c. Neutrální 

 d. Spíše pozitivní 

 e. Pozitivní 

5. Jak moc si myslíte, že je Váš vztah k německému jazyku ovlivněn společnou historií 

Čechů a Němců? 

a. Vůbec 

 b. Spíše ne 

c. Nevím 

d. Spíše ano 

e. Ano 
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6. Vnímáte německý jazyk jako výrazně obtížnější než anglický? 

 a. Ne 

 b. Spíše ne 

 c. Nevím 

 d. Spíše ano 

 e. Ano 

7. Jak ovlivňuje vyučující Váš vztah k německému jazyku? (Např. stylem výuky, 

používanými metodami atd.)  

 a. Negativně 

 b. Spíše negativně 

 c. Neutrálně 

 d. Spíše pozitivně 

 e. Pozitivně 

8. Rozhodoval/a jste se při volbě německého jazyka s ohledem na jeho uplatnění 

v budoucím povolání?  

a. Ne 

b. Spíše ne 

c. Nevím 

d. Spíše ano 

e. Ano 

9. Máte v úmyslu skládat z německého jazyka maturitní zkoušku, ať již ve státní či 

školní části? 

 a. Ne 

 b. Spíše ne 

 c. Nevím 

 d. Spíše ano 

 e. Ano 
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10. Pokud jste v předchozí otázce zvolili odpověď „Ne“ anebo „Spíše ne“, jaké jsou 

Vaše důvody? 

 a. Věřím si více v jiném cizím jazyce (např. angličtině). 

 b. Nemyslím si, že mám dostatečné znalosti k úspěšnému složení zkoušky. 

 c. Nemám dobrý vztah s vyučující/m, mám obavy z neobjektivního hodnocení. 

 d. Nemám v úmyslu skládat maturitní zkoušku z žádného cizího jazyka. 

 e. Jiné:…………………………………………………………………………… 

11. Pokud byste ovládali německý jazyk na stejné jazykové úrovni jako anglický, který 

z nich byste při komunikaci upřednostnili? 

 a. Anglický jazyk 

 b. Německý jazyk 

12. Plánujete věnovat se německému jazyku i po ukončení gymnázia? 

 a. Ne 

 b. Spíše ne 

 c. Nevím 

 d. Spíše ano 

 e. Ano 

 


